Nyhedsbrev juli 2010.

Så nærmer vi os slutningen af denne sæson. Det har været en god sæson på trods af mange udfordringer af
forskellig slags. Vi har haft en del produktions forstyrrelser på de sjællandske værker. Det har betydet at der
er en lille mængde halm på nogle få tusinde tons på dette års kontrakter som først vil blive brugt i august, da
der ikke har været mulighed for at tage det ind før.
Noget af det som har været en stor udfordring her i huset har været, at logistikafdelingen måtte sige farvel til
Line som forlod os med udgangen af november sidste år. I dag er det Sanne som har taget over på denne
del, og der har været en del for hende at skulle sætte sig ind i, og skulle lære. Men Sanne er kommet godt
efter det, og ser frem til en ny sæson, hvor hun selv har fingeren på pulsen fra starten af.
Licitationer
Vi har i år gennemført to licitationer på Sjælland og en licitation i Jylland. Der er nu købt den halm ind, som vi
har budgetteret med til sæsonen 2010/11 til alle værker.
Vi må desværre konstatere at vi også i denne omgang har modtaget en del tilbud med AB Gård priser på,
men hvor der ikke er skrevet en afhentningsadresse. Disse tilbud bliver erklæret ugyldige, eller hvis der også
er sat en AN Værk pris på, delvist ugyldige. Det syntes vi er rigtig ærgerligt for både os og den enkelte
leverandør. Derfor vil vi gerne opfordre jer til, når i tilbyder AB Gård priser, at huske at skrive
afhentningsadressen, også selv om det er den samme adresse som i bor på.
Vi kan se, at der er flere som har været på vores hjemmeside og som har brugt vores elektroniske
tilbudsbrev. Det er både nye leverandører og leverandører som vi allerede kender, der har været på nettet
for at udfylde formularen. Det er rigtig godt at se, at det virker. Vi arbejder stadig videre på, at forbedre
denne del. Bruger man det elektroniske tilbudsbrev på nettet, er der lagt en del kontrolfunktioner ind, så man
kan undgå fejl, som for eksempel den med afhentningsadresserne på når der er AB Gård priser.
En anden ting som vi gerne vil kommunikere ud, er at vi altså desværre også denne gang har modtaget en
del breve for sent. Vi kan se, at de er stemplet den 1. og 2 juni, men de er altså alligevel ikke nået vores
postboks inden den 3. juni klokken 10.00. Ifølge postens regler skulle det være rettidigt, hvis brev puttes i en
postkasse som tømmes samme dag, så skulle det være fremme næste morgen, men det er altså desværre
ikke altid reglen som gælder. Derfor vil vi meget gerne opfordre jer til at sende tilbuddene af sted i god tid da
det kun er de breve der er kommet frem rettidigt der kan komme i betragtning.
Man er selvfølgelig også altid velkommen til at ringe hvis man har spørgsmål til hvordan man udfylder
tilbudsbrevet. I kan ringe til Marianne Engholm på telefon 9955 8514.
Åbent hus arrangement.
Endeligt kan vi fortælle, at vi er ved at arrangere besøg på henholdsvis Enstedværket i vest, og
Avedøreværket i øst. Her vil det blive muligt for vores halmleverandører, at komme ind og se og høre lidt
generelt om værkerne. Vi forventer at det vil løbe af stablen engang i oktober. Nærmere information om
disse værksbesøg kommer senere og vil være at finde på vores hjemmeside.
Til slut vil vi bare ønske jer alle en god sommer, og en god høst når den tid kommer, og vi ser
forventningsfuldt frem til den kommende sæson.

